
 Esaver حساب فتح وأحكام شروط

 

 الخدمات / اإلنترنت عبر المصرفية والخدمات الشخصية الحسابات تحكم التي واألحكام الشروط تطبيق يتم
 الرقمية المصرفية
 الحساب لهذا الفروع في المعامالت تقيد يتم 

 حسابات تقديم يتم Esaver غيرهم لحساب أو الخاص لحسابهم ينملالعا لألفراد. 
 5000 حساب فتح فيراغب ال الشخص برات يكون أن يجب Esaver أدنى كحدراتي إما درهم. 
 الفائد معدالت إلى باإلضافة فائد على الحاصلة األرصد لمتوسط واألعلى األدنى الحد آلخر وقت من البنك يحدد 

 لنا التابع االتصال بمركز االتصال أو المنتج تفاصيل إلى الرجوع يرجى التفاصيل من للمزيد المبالغ، مختلف على
 @800CBD . 

 بمركز االتصال أو المنتج تفاصيل إلى الرجوع يرجى التفاصيل من لمزيد .الحساب هذا على السحب قيود تطبيق يتم 
 . 800CBD@  لنا التابع االتصال

 إغالق / منع للبنك يحقو  .البنك ومتطلبات األموال غسل مكافحة وسياسة عميلك اعرف بسياسة العمالء يلتزم 
 .االمتثال عدم حال في مسبق إشعار دون الحساب

 و الهوية  اإلقامة ةوتأشير المحدث األصلي الجواز وتوفير السفر جواز عن نسخ تقديم على العمالء جميع يوافق
 وذلك ةالمتحد العربيةاإلمارات  لدولة التنظيمية والهيئات البنك يحددها التي الضرورية الوثائق من وغيرها اإلماراتية

 قد كما .مسبق إخطار دون الحساب إغالق /تعليق البنك تقرير إلى ذلك عن االمتناع يؤدي وقد .االطالع لغرض
 قبل من دةالمحد القوانين عليها تنص قد إجراءات إلى أخرى شروط أي تلبية عدم أو سابقا   ذكر فيما الفشل يؤدي
 .التنظيمية والهيئات البنك

 البنك لسياسة قا  وف الحساب إغالق عند ةالفائد دفع يتم  

 الراتب تحويل ألغراض حساب فتح في الراغبين للعمالء إضافية كوثيقة الراتب تحويل خطاب تقديم يتعين . 
 بحسا لفتح أكثر أو سنة 21 العميل عمر يبلغ أن يجب Esaver . 
 الشهر طوالمفتوحا   الحساب يكون أن بشرط( تقويمي شهر كل ايةنه في األرصد متوسط على وُتدفع الفائد ُتستحق 

 (.التقويمي
 معدل جدول في المبين النحو على( الطبقات كافة عبر الشهري الرصيد متوسط إجمالي تقسيم بعد الفائد ُتحسب 

 للشهر السارية لصلةا ذات الطبقة معدالت حسب الفائد وُتدفع . متعدد طبقات عبر الرصيد قيمة تقع وقد(. ةالفائد
 .المعني

 تطبيق على تحديثها وسيتم  )المطلق لتقديرنا وفقا  ( آلخر وقت من االكتساب وقواعد دةالفائ معدالت تغيير يجوز 
CBD  اإللكتروني الموقع وعلى. 


